
 
Nadere afspraken ingevolge artikel 19 van het convenant DSM Afbouw 
ammoniaktransporten tussen de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, mevrouw dr. J.M. Cramer, te deze handelend als 
vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden en de provincie Noord-Holland, te 
dezen vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin, de heer mr. 
H.C.J.L. Borghouts  
 
In aanmerking nemende dat: 
 

a) de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van 
Verkeer en Waterstaat met DSM N.V. en DSM Agro in maart 2008 een 
principeakkoord hebben gesloten over het definitief beëindigen van de 
ammoniakstroom tussen Geleen en IJmuiden en het sluiten van de 
salpeterzuurfabriek van DSM Agro te IJmuiden uiterlijk op 31 december 2009; 

b) het principeakkoord momenteel wordt uitgewerkt in een convenant dat voor de 
ondertekening aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd; 

c) zowel de provincie Noord-Holland als de provincie Limburg in de loop van het 
proces betrokken zijn bij de discussies over het DSM-convenant en dat hierbij 
vooral de stroomlijning van procedures voor de gedeeltelijke intrekking van de 
Wet milieubeheer-vergunning van DSM Agro te IJmuiden door de provincie 
Noord-Holland en de verlening van vergunningen aan DSM Agro voor de naar 
Geleen te verplaatsen salpeterzuurfabriek centraal stonden; 

d) DSM Agro steeds heeft aangegeven zeer te hechten aan medeondertekening van 
het convenant door de provincie Noord-Holland; 

e) de provincie Noord-Holland tijdens overleggen steeds heeft gecommuniceerd 
volop mee te willen werken aan de gedeeltelijke intrekking van de Wet 
milieubeheer-vergunning van DSM Agro te IJmuiden;  

f) deze gedeeltelijke intrekking de grondslag vormt voor de schadevergoeding aan 
DSM Agro, groot € 47,996 miljoen op grond van de Wet milieubeheer; 

g) de provincie Noord-Holland geen financiële risico’s wenst te lopen die verband 
houden met de uitwerking van het convenant.  

h) de minister van VROM en de provincie Noord-Holland in artikel 19 van het 
convenant hebben afgesproken dat nadere afspraken worden gemaakt voor de 
situatie dat de gedeeltelijke intrekking van de aan DSM Agro verleende Wet 
milieubeheer-vergunning niet onherroepelijk tot stand komt; 

 
Komen het volgende overeen: 
 
Artikel 1 
 
De provincie Noord-Holland ondertekent het convenant dat de Rijksoverheid, 
vertegenwoordigd door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer en de minister van Verkeer en Waterstaat met de naamloze vennootschap 
Koninklijke DSM N.V. en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 



DSM Agro B.V. zullen sluiten teneinde het vervoer van ammoniak per spoor tussen de 
vestiging van DSM Agro te Geleen en die te IJmuiden te beëindigen. 
 
Artikel 2 
 
1. Indien de gedeeltelijke intrekking van de aan DSM Agro verleende Wet milieubeheer-
vergunning voor de salpeterzuurfabriek 5 in IJmuiden, bedoeld in artikel 11 van het 
convenant, door derden wordt aangevochten en als gevolg daarvan niet onherroepelijk tot 
stand komt, en in verband hiermee de provincie Noord-Holland bij een onherroepelijke 
rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot vergoeding van schade aan DSM Agro, stelt de  
de minister van VROM zich jegens de provincie Noord-Holland tot een bedrag van 
maximaal € 47,996 miljoen (zegge: 
zevenenveertigmiljoennegenhonderdzesennegentigduizend euro), vermeerderd met de 
rente, bedoeld in artikel 20 van het convenant, garant voor vergoeding van de schade die 
de provincie Noord-Holland op grond van voornoemde onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak is gehouden uit te keren aan DSM Agro, een en ander voorzover:  
a. die schade direct voortvloeit uit de nakoming van de verplichtingen voor DSM Agro 

uit het in artikel 1 bedoelde convenant en 
b. die schade uitsluitend betrekking heeft op de componenten van de schadevergoeding 

genoemd op blz. 14 van het eindrapport van de Stichting Adviesbureau Onroerende 
Zaken van november 2008, opdrachtnummer 27.02930 en 

c. die schade maximaal 80 % is van het genoemde bedrag achter de component waar de 
schade betrekking op heeft. 

2. De garantie, bedoeld in het eerste lid, geldt vanaf de datum van ondertekening van 
deze nadere afspraken tot het moment dat: 

a. zes weken zijn verstreken gerekend vanaf de dag na die waarop het besluit tot 
gedeeltelijke intrekking van de aan DSM Agro verleende Wet milieubeheer-
vergunning voor de salpeterzuurfabriek in IJmuiden, bedoeld in artikel 11 van 
het convenant, op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt en geen 
beroepschrift is ingediend tegen voornoemd besluit of 

b. de provincie Noord-Holland bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is 
veroordeeld tot vergoeding van schade aan DSM Agro in het geval wel een 
beroepschrift is ingediend tegen voornoemd besluit. 
 

 
de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
 
 
mevr. dr. J.M. Cramer 
 
 
 
de Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland, 
 
 
de heer mr. H.C.J.L. Borghouts 


